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Jakim priorytetem s¹ dla uczelni w Polsce dzia³ania promocyjne 

za granic¹?

¯adnym.
Jednak dzia³acie. Co chcecie osi¹gn¹æ?

Pik mieliśmy w Polsce w 2003 roku, wiêc w tej chwili liczba studen-
tów maleje. W najbli¿szych dwóch, trzech latach w wyniku kurczenia 
siê rynku ubêdzie w Polsce w sumie jeden ośrodek akademicki. Musimy 
siê wiêc rozgl¹daæ, sk¹d dobraæ kandydatów na studia. Nie tylko dla-
tego, ¿eby z³apaæ te dwa tysi¹ce dolarów od studenta zagranicznego, 
ale tak¿e dlatego, ¿e mniej studentów to mniej godzin dla profesorów i 
doktorów. Oznacza to, ¿e trzeba bêdzie ich zwalniaæ, wiêc to jest walka 
o przetrwanie i walka o etaty. Przyci¹gniêcie studentów zagranicznych 
to cel taktyczny. 
Jak¹ rolê w tej walce odgrywa budowanie wizerunku uczelni?

Ta prawda jest obecna na razie tylko w pokojach promocji, choæ ka¿dy 
profesor powie pani, ¿e dla wizerunku uczelni zrobi wszystko. W tej 
chwili wci¹¿ walczymy o zmianê świadomości pracowników na uczel-
niach, ale jest to d³ugi proces i dopiero, kiedy ubêdzie studentów, wszy-
scy przekonaj¹ siê, o czym mowa.

Quo vadis, uczelnio?

W jakich krajach promuj¹ siê szko³y wy¿sze za granic¹?

Wa¿ne s¹ ludne kraje, Chiny, Indie, czyli te, które s¹ na tyle perspekty-
wiczne finansowo, ¿e na pewno znajd¹ siê w nich osoby bêd¹ce w stanie 
zap³aciæ za wyjazd m³odych ludzi na studia za granicê. Kto wie, mo¿e 

do³¹czy do nich tak¿e Afryka, bo najbli¿szy rok 
ma byæ czasem o¿ywienia Europy wobec tego 
ostatniego zapomnianego kontynentu.
Dlaczego nie mówi Pan o Zachodzie?

Nie wykluczam, ¿e do paru wybitnych gwiazd w 
Polsce przyjad¹ studenci z Zachodu. Byæ mo¿e 
skusi kogoś cena, jednak pod k¹tem naboru 
liczebnego jest to dla naszych uczelni idiotyczny 
kierunek promocji. Zaraz pani opowiem, jak 
uczelnie wroc³awskie wspólnie dzia³aj¹ na Ukra-
inie pod szyldem miasta. To jest nasza odpo-
wiedź na wybór kierunku promocji.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Poznañ czy 
Kraków, jeśli chcia³yby pod¹¿aæ podobn¹ drog¹, 
werbowa³y przysz³ych studentów w Indiach lub 
Kazachstanie. Na pewno nie brak „tego kwiata” 
i mo¿emy siê nim podzieliæ.
W takim razie dlaczego wybraliście 

Ukrainê?

Oczywiście to móg³by byæ tak¿e Kazachstan czy 
Mo³dawia, ale Ukraina to olbrzymi osiemdzie-
siêciomilionowy rezerwuar. Jest tu¿ ko³o nas. 
Mamy znaczn¹ czêśæ wspólnych korzeni histo-
ryczno-kulturowych. Po drugiej wojnie mówi³o 
siê, ¿e Lwów przeniós³ siê do Wroc³awia, co 
oczywiście nie jest prawd¹, ale jest u nas du¿o 
osób z korzeniami ukraiñskimi, których rodziny 

Gra o wysoką stawkę

Gdyby promocja polskich uczelni za granic¹ 
by³a tak rzutka jak on, znajdowalibyśmy siê na 
czele wszelkich mo¿liwych rankingów. 
Dr Marek Zimnak, prezes Stowarzyszenia 
PR i Promocji Uczelni Polskich (PRom) oraz 
przedstawiciel polskich uczelni w Stowarzyszeniu 
Rzeczników Prasowych i Szefów Promocji 
Uniwersytetów Europejskich (EUPRIO), na co 
dzieñ szef projektów internetowych Biura 
Promocji AE we Wroc³awiu, wyjaśnia 
magazynowi „Piar.pl”, dlaczego 
dzia³ania promocyjne polskich 
uczelni za granic¹ to wci¹¿ 
raczej dobre chêci ni¿ 
systemowe rozwi¹zania.
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zosta³y podzielone. Naturalnie jest wiêc du¿y 
ruch w obie strony.
Wiêc promocja na Zachodzie to 

nieporozumienie?

Nie do koñca. Amerykanie wymyślili ostatnio, 
¿e pora¿ka miêdzy innymi z World Trade Cen-
ter czy ich inne problemy na świecie wynikaj¹ 
z tego, ¿e s³abo ten świat znaj¹. W zwi¹zku z 
tym kongres USA zatwierdzi³ projekt wyjazdu 
w najbli¿szych piêciu latach 100 tys. m³odych 
Amerykanów na studia za granicê. Maj¹ byæ 
preferowane nie regiony, które pewnie naj-
chêtniej by wybrali, jak Europa Zachodnia, tylko 
bardziej egzotyczne obszary, jak Afryka, daleka 
i środkowa Azja. Na pewno regionem interesu-
j¹cym bêdzie dla nich tak¿e Europa Wschodnia. 
Za³ó¿my, ¿e trafi tu 5 tys. studentów z USA. 
Co zrobiæ, ¿eby jak najwiêcej z nich przyjecha³o 
do Polski?

„Trzeba działać”, 
ale pieniędzy nie ma

Ministerstwo nie zapewnia odpowiednich 

dzia³añ promocyjnych dla polskich uczelni 

za granic¹. Ma Pan do nich ¿al, ¿e nic nie 

robi¹?

¯al do wiatru, ¿e wieje. Polityka taka w³aśnie 
jest, choæ by³o przecie¿ świate³ko w tunelu. Plan 
Hausnera zak³ada³ trzykrotnie wy¿sze wydatki 
na naukê, z których pewnym odpryskiem mog³y 
byæ tak¿e środki na promocjê.
Mamy takie czasy, ¿e wydatki na promocjê 

nie powinny byæ tylko odpryskiem.

Ma Pani we mnie absolutnego zwolennika w tej 
sprawie. Z t¹ świadomości¹ trzeba iśæ wy¿ej, a 
z tym jest ju¿ znacznie gorzej. By³oby ³atwiej, 
gdyby mo¿na by³o liczyæ od razu na efekty. 
Dajcie mi pieni¹dze i za to macie to, to i to. 
My jednak mówimy o d³ugofalowej dzia³alno-
ści wizerunkowej, a politycy ¿yj¹ perspektyw¹ 
czteroletni¹.
Czego oczekiwa³by Pan od Ministerstwa?

Mog³oby zrobiæ bardzo du¿o. Musi byæ ktoś, kto 
w imieniu pañstwa dba o wizerunek polskich 
uczelni i polskiej nauki za granic¹. Kto ma to 
robiæ? Próbuje to robiæ teraz KRASP z organi-
zacj¹ rynkow¹, tj. Fundacj¹ Perspektywy.
Mówi Pan o tym, co siê stanie, czyli teraz 

w³aściwie nic siê nie dzieje?

Nic. Pawe³ Mikusek, dyrektor Departamentu 
Informacji i Promocji Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wy¿szego (MNiSW), którego goś-
ciliśmy na konferencjach PRom-u w Bia³owie¿y 
i Bia³obrzegach us³ysza³ ostatnio w jednym z 
naszych wyst¹pieñ, ¿e Francja, Irlandia i Finlan-
dia maj¹ potê¿ne biura, które zatrudniaj¹ ponad 

200 osób do promocji ich nauki i szkolnictwa wy¿szego na świecie. S¹ to, 
podkreślam, biura dzia³aj¹ce pod szyldem pañstwa. Pan Mikusek powie-
dzia³ nam, ¿e w ministerstwie ma do tych samych zadañ 1,5 osoby - sie-
bie i jeszcze jedn¹ osobê, która jeździ na targi, ale poza tym ma jeszcze 
inne sprawy na g³owie. Spyta³ nas, czy chcemy dyskutowaæ z nim dalej, 
a na reakcje uczestników konferencji rozk³ada³ rêce i opowiada³: „Cho-
dzê do ministra, który mówi: ‘tak, tak, trzeba dzia³aæ’, ale pieniêdzy na 
to nie mamy”.
Czym zajmuje siê w takim departamencie 200 osób?

Mniej wiêcej po³owa pracuje w biurach terenowych rozrzuconych po 
krajach wa¿nych z punktu widzenia danej uczelni, tj. w Chinach, Indiach 
itd. Drug¹ po³owê stanowi centrala, która jest odpowiedzialna za przy-
gotowywanie materia³ów, prowadzenie portalu itd. Biura terenowe 
dzia³aj¹ jak wysuniêta czujka, która identyfikuje potrzeby nap³ywaj¹ce 
z danego terenu i potrafi dopasowywaæ pod k¹tem danego kraju ofertê 
edukacyjn¹ swojej uczelni.
Samo centrum dowodzenia to za ma³o?

Za ma³o. Mo¿na oczywiście w kó³ko tam jeździæ i wracaæ, ale mo¿e siê 
te¿ zdarzyæ i tak, ¿e zanim siê wróci i opracuje materia³y, potrzeby siê 
zmieni¹.
Czy szykujecie siê do stworzenia takiego ośrodka na Ukrainie?

Dobrze by³oby tak zrobiæ. Tymczasem i tak du¿ym sukcesem jest istnie-
nie od roku biura „Teper Wroc³aw”.

Uczelnie w Europie łączą siły

Skoro promocj¹ nie zajmuje siê pañstwo, choæ powinno…

… to robimy to sami, regionalnie. Ale to nie jest recepta dla ca³ej Polski i 
na pewno nie jest to te¿ recepta dla mniejszych ośrodków naukowych.
Po co promowaæ regiony zamiast uczelni?

Jesteśmy za s³abi, ¿eby graæ poszczególnymi pojedynczymi uczelniami. 
Nie s¹ one wystarczaj¹cym magnesem, no i nikt ich nie identyfikuje za 
granic¹. Niezbêdna jest kooperacja miêdzy uczelniami. Nas trochê ona 
kosztowa³a.
Jak za granic¹ sprawdzaj¹ siê takie pomys³y?

Podczas ostatniej konferencji w Grenoble przedstawiciele uczelni zachod-
nich opowiadali w³aśnie, jak radz¹ sobie z problemem coraz mniejszej 
liczby studentów. Okazuje siê, ¿e te¿ zbieraj¹ razem si³y. Choæby cztery 
katolickie uczelnie w Belgii – po³¹czy³y siê w jedno. We Francji w swoich 
dzia³aniach po³¹czy³y siê te¿ najlepsze politechniki.
Do jakich jeszcze doświadczeñ zagranicznych uczelni mo¿na 

siêgn¹æ?

Chcia³em wys³aæ rzeczników na sta¿e do Finlandii, W³och i Anglii. Mam 
wstêpne pozytywne odpowiedzi, bo liczy³em na grant Erasmusa. Nie 
dosta³em jednak tych pieniêdzy i zastanawiam siê, jak dalej realizowaæ 
ten pomys³. Jeśli otrzymam grant, to w ci¹gu dwóch lat mogê wys³aæ na 
sta¿e 20-25 osób.
Którzy rzecznicy mogliby odbyæ takie szkolenie?

W pierwszej kolejności cz³onkowie PRom-u. W drugiej ci, którzy 
je¿d¿¹ na nasze konferencje, ale nie zdecydowali siê przy³¹czyæ do 
stowarzyszenia.
A Pan dok¹d chcia³by pojechaæ?

Ja je¿d¿ê stosunkowo du¿o. Bywam na co drugiej konferencji EUPRIO, 
wiêc raczej nie zajmowa³bym miejsca innym.
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Holand? A, Poland...

Czy polska uczelnia mog³aby przebiæ siê do mediów zagranicznych 

na przyk³ad w skali europejskiej?

Przez AlphaGalileo.org tak. To taki komercyjny portal, w którym trzeba 
wykupiæ abonament w wysokości 900 euro rocznie, aby móc zamieszczaæ 
swoje materia³y. Zagl¹da do niego 5,5 tys. dziennikarzy z Europy, wiêc 
warto.
A s¹ tam polskie uczelnie?

Przygotowaliśmy prezentacjê na ten temat na jednym ze spotkañ rzeczni-
ków. Dodam tylko, ¿e w ubieg³ym roku mieliśmy bonus za biedê i wschód, 
i nie trzeba by³o p³aciæ. Nic z tego jednak nie wysz³o. Nawet jeśli rzecznicy 
opowiedzieli swoim rektorom o portalu AlphaGalileo.org, to ¿adna z tych 
uczelni nie skorzysta³a z tej oferty. Mam nadziejê, ¿e mo¿e jako PRom razem 
uda nam siê zap³aciæ roczn¹ stawkê. Nie jesteśmy jednak w stanie pokryæ jej 
ze sk³adek i muszê zdobyæ partnerów strategicznych.
Co mog³oby zaciekawiæ tych 5,5 tys. dziennikarzy?

Pyta Pani, co bez szczególnego poczucia wstydu mo¿na by tam pos³aæ? 
Myślê, ¿e informacje o dobrej miêdzynarodowej konferencji czy miêdzyna-
rodowej nagrodzie naukowej. Tak¿e wartościow¹ naukow¹ publikacjê. Nic 
wiêcej nie przychodzi mi do g³owy.
Jakie jeszcze kana³y promocji wykorzystuj¹ ośrodki na 

Zachodzie?

Praca z absolwentami - u nas zupe³nie zaniedbana, a w Stanach Zjednoczo-
nych na najwy¿szym poziomie. Taki absolwent dostaje na przyk³ad z³ot¹ 
kartê, dziêki której, kiedy przyjedzie do miasta, w którym studiowa³, bêdzie 
mia³ zni¿kê na hotele, przejazdy, wydarzenia kulturalne itd. A jeśli dorobi 
siê milionów, to bardzo prawdopodobne, ¿e rozbuduje bibliotekê swojej 
uczelni. Taka lista ruchów jest bardzo d³uga.
Które kraje szukaj¹ u nas studentów?

Kilka dni temu widzia³em anons pewnego uniwersytetu z Walii, który orga-
nizuje dni otwarte we Wroc³awiu. Jesteśmy tam traktowani jak wszyscy 
cz³onkowie UE. To by³ pomys³ Blaira, który 10 lat temu przeprowadzi³ ini-
cjatywê rz¹dow¹, aby przyci¹gn¹æ na Wyspy studentów. To jest wa¿ne – 
by³a to inicjatywa na poziomie ca³ego kraju, a nie jednego miasta. Obec-
nie Wielka Brytania jest drugim po Stanach Zjednoczonych pañstwem pod 
wzglêdem liczby studentów. A i tutaj nie chodzi tylko o miesiêczne op³aty. 
Ci ludzie, skoñczywszy studia w Wielkiej Brytanii, staj¹ siê jej ambasadorami 
w swoich krajach. Dlatego warto przygotowywaæ dla studentów programy 
nawet pó³roczne i zapraszaæ ich do 
nas. Kraj siê obroni, trzeba ich tylko 
namówiæ, ¿eby przyjechali.
Z badañ, które przeprowadzi³a 

Fundacja Rozwoju Systemu Edu-

kacji Program Erasmus wynika, 

¿e studenci s¹ bardziej zadowo-

leni z samego pobytu w Polsce ni¿ 

ze studiowania. Pytanie, czy mo¿na to jakoś wykorzystaæ w dzia³a-

niach promocyjnych, czy raczej nie.

Ja bym wykorzysta³, tylko nie tak prosto o tym mówiæ.
W badaniach negatywnie oceniono wiedzê o naszym kraju. Znajomi, 

rodzina na has³o „jadê na studia do Polski”, pytaj¹ – „dok¹d?”

Holand? A, Poland. Wszyscy to znamy. Pytanie jest, kto ma siê tym, do 
cholery, zajmowaæ. Uwa¿am, ¿e nie da siê zrobiæ promocji Polski jako ca³ej 
Polski. Kapuściñski pokaza³by szczegó³.
Co mo¿e byæ tym szczegó³em w szkolnictwie wy¿szym?

15-minutowy film, który pokazuje jeden dzieñ z Juwenaliów i du¿o m³odych 
ludzi. Nie mo¿emy promowaæ siê samymi wierzbami, Chopinem i papie¿em. 

Musimy pokazywaæ du¿o m³odych twarzy, inter-
net, dynamizm – to mo¿e przyci¹gaæ.
Czy akcentowaliście te aspekty na 

Ukrainie?

Oczywiście. Mówiliśmy, ¿e mo¿na we Wroc³a-
wiu studiowaæ wiele fajnych rzeczy, a i miejsce jest 
fantastyczne, a rynek wroc³awski ¿yje do bia³ego 
rana.

„Nadepnęliśmy 
na ogon paru miastom”

Jak wygl¹da³y pocz¹tki akcji „Teper 

Wroc³aw”?

Pod szyldem miasta skrzyknê³y siê trzy najwiêk-
sze wroc³awskie uczelnie publiczne: Uniwersytet, 
Politechnika i AE, które z racji swojej wielkości 
bêd¹ mia³y najwiêksze problemy w przysz³ości z 
pozyskaniem odpowiedniej liczby studentów oraz 
trzy uczelnie prywatne, które powa¿nie myśl¹ o 
przysz³ości. 
Miasto namawia na ca³ym świecie biznesmenów, 
aby przyje¿d¿ali inwestowaæ we Wroc³awiu. 
Ale aby biznes zechcia³ siê tu zjawiæ, potrzebuje 
wykwalifikowanych ludzi do pracy. St¹d ju¿ tylko 
krótka droga do wy¿szych uczelni. Miasto odpo-
wiada za to, co zaoferuje inwestorom, w zwi¹zku 
z tym postanowi³o ¿yæ dobrze z uczelniami i namó-
wi³o nas na wspó³pracê. Pracujemy razem trzeci 
rok, zrobiliśmy wspólnie szereg projektów. A 
teraz, poniewa¿ ju¿ brakuje u nas ludzi do pracy i 
nied³ugo zacznie brakowaæ do studiowania, posta-
nowiliśmy wspólnie poszukaæ ich na Ukrainie.
Dlaczego uczelniom op³aca siê po³¹czyæ. 

Nie konkurujecie ze sob¹?

Konkurujemy, ale tu toczy siê gra o wy¿sze cele. 
My wewnêtrznie we Wroc³awiu jakoś siê studen-
tami podzielimy. Mimo wszystko w bardzo nie-
wielu obszarach dubluj¹ siê kierunki nauczania.

Czy postawiliście sobie 

mierzalny cel, na przyk³ad 

zwerbowania w tym roku 

100 studentów z Ukrainy?

Nie mo¿na by³oby sobie 
takiego celu postawiæ, je¿eli 
jest siê choæ odrobinê realist¹. 
Zacznijmy od tego, ¿e nasze 

dzia³ania by³y dzia³aniami wizerunkowymi nie w 
imieniu konkretnej uczelni, ale w imieniu miasta. 
Maj¹ oddzia³ywaæ d³ugofalowo. Na razie zawieźli-
śmy tony materia³ów po rosyjsku i ukraiñsku.
Dok¹d dotarliście?

Mieliśmy dwie wyprawy. W grudniu 2006 roku 
by³y a¿ trzy trasy, ja uczestniczy³em w tej środko-
wej, Lwów-Tarnopol-Chmielnicki. W sumie byli-
śmy na siedmiu uczelniach, na których do przy-
jazdu na SUM we Wroc³awiu zachêcaliśmy ludzi 
po licencjatach, innych - do podjêcia studiów dok-

„Jesteśmy za słabi, 

żeby grać poszczególnymi 

pojedynczymi uczelniami”
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toranckich. Natomiast w kwietniu byliśmy prawie 
a¿ nad Morzem Azowskim w £ugañsku. Jednym 
z miast, do których dotarliśmy by³ te¿ dwumilio-
nowy Charków, gdzie przyj¹³ nas i wprowadzi³ do 
uczelni konsul polski. W sumie mówiliśmy do 1200 
osób, a na jednej z politechnik przyszli pos³uchaæ 
nas nawet profesorowie.
Kto przygotowa³ ca³y wyjazd?

Biuro Promocji Wroc³awia i nasze biuro „Teper 
Wroc³aw”, którego wartośæ jest nieoceniona, bo 
s¹ w nim osoby świetnie znaj¹ce Ukrainê. Dziêki 
temu mog¹ opracowaæ nasze wyprawy logistycz-
nie i koncepcyjnie. 
Media odnotowa³y Wasze dzia³ania?

W czasie pierwszej kampanii pomocna by³a wyku-
piona kampania billboar-
dowa. W czasie drugiej 
wyprawy mieliśmy pomys³ 
na zorganizowanie bankietu 
w Kijowie wraz z naszymi 
rektorami, ambasadorem 
polskim i w³adzami. Zak³a-
daliśmy, ¿e media to odno-
tuj¹, a my tak namaszczeni 
mieliśmy jechaæ dalej. Ze 
wzglêdu na wydarzenia polityczne musieliśmy jed-
nak omin¹æ Kijów, choæ w³aśnie wtedy og³oszono, 
¿e Polska i Ukraina wspólnie przygotowuj¹ mistrzo-
stwa i wszêdzie indziej byliśmy witani brawami. 
Konsul w Charkowie powiedzia³ nam rzecz zasad-
nicz¹, która prze³o¿y³a siê na kontakty z mediami 
- zainteresowanie Polski Ukrain¹ koñczy siê najda-
lej na Kijowie i w takim Charkowie nikt Polaków 
dotychczas nie widzia³, wiêc byliśmy atrakcj¹.
Czy inne uczelnie robi¹ swoje road shows 

za granic¹?

Wiem, ¿e nasze dzia³ania mocno nadepnê³y na 
ogon paru miastom. „Gazeta Wyborcza” rzuci³a 
siê do gard³a uczelniom i promocji miasta w £odzi, 
Katowicach i Poznaniu. Z tego wniosek, ¿e s¹ one 
dostrzegane w biurach promocji i urzêdniczenie 
w tradycyjnym stylu z ciastkami i kaw¹ koñczy 
siê, a ludzie zaczynaj¹ siê braæ do galopu. I m¹dre 
miasta mog¹ wy³¹cznie na tym zyskaæ. Bo moje 
doświadczenie ¿yciowe mówi mi: je¿eli dzia³asz, 
to musisz mieæ przyrosty efektów wiêksze ni¿ ten, 
kto nic nie robi.
Wspomina³ Pan o kontaktach pomiêdzy 

Wroc³awiem a Ukrain¹. Nasuwa siê pyta-

nie, czy Ukraiñcy, którzy chcieliby studio-

waæ w Polsce i tak nie przyjechaliby do 

Wroc³awia?

Zak³adamy, ¿e je¿eli czêśæ osób mia³aby wyjechaæ 
na studia, ale nie tak drogie jak na Zachodzie i 
wybra³aby Polskê, to dziêki naszej akcji przyjad¹ 
w³aśnie do Wroc³awia. Mieliśmy do rozdania trzy-
dzieści stypendiów, a do tej pory zg³oszeñ mamy 
piêædziesi¹t. 

Czy macie odpowiedni¹ infrastrukturê, aby przyj¹æ studentów z 

Ukrainy?

Na pewno musz¹ siê nauczyæ polskiego. Oczywiście nie zrobi¹ tego na mie-
siêcznym obozie adaptacyjnym. Ogólnie bez kursów w jêzyku angielskim 
uczelnia nie ma siê co staraæ o studentów zagranicznych. A poza tym – to, 
co wszêdzie: akademiki, biblioteki. I najwa¿niejsze – ¿e s¹ tu chciani.

Co z resztą?

Poza promocj¹ regionów jak jeszcze mo¿emy promowaæ polskie 

uczelnie?

No i kto mia³by je promowaæ, jeśli ministerstwo nie ma pieniêdzy na ¿adne 
tego typu projekty? Czy ktoś niekomercyjnie mo¿e to zrobiæ? Nie wydaje mi 
siê, ¿eby ktoś zdecydowa³ siê pracowaæ za darmo na tak¹ skalê. Dlatego moim 
zdaniem rozs¹dn¹ promocjê proponuje Fundacja Perspektywy.

Jaka to propozycja?

W tej chwili w ofercie ma piêæ targów, 
które odbêd¹ siê w ostatnim kwartale 
tego roku: jedne w Stanach Zjednoczo-
nych, dwa na Dalekim Wschodzie, jedne 
na Ukrainie i jedne w Zachodniej Euro-
pie. Potem powstanie wspólna publikacja 
w jêzyku angielskim. Poza tym stworzony 
bêdzie portal „Study in Poland” w trzech, 
czterech jêzykach. Ka¿da uczelnia, która 

bêdzie uczestniczyæ w projekcie bêdzie mog³a zamieściæ swoj¹ prezenta-
cjê. Fundacja podpisuje w³aśnie umowê z sześcioma najwiêkszymi polskimi 
uczelniami - trzema uczelniami warszawskimi, dwiema krakowskimi i jedn¹ 
wroc³awsk¹.
Ile kosztuje ta wspó³praca?

Semestralna op³ata to 21 tys. z³ od uczelni, ale trzeba zadeklarowaæ wspó³-
pracê d³u¿sz¹ ni¿ jeden semestr.
Zastanawiam siê, jaki w przybli¿eniu jest koszt wyjazdu na targi, 

powiedzmy do Berlina, organizowany przez uczelniê na w³asn¹ 

rêkê.

Dla jednej osoby przejazd, diety, pobyt, hotel to oko³o 4 tys. z³. Jeśli jad¹ dwie, 
trzy osoby, plus materia³y i wynajêcie standu to mamy oko³o 15 tys. z³. Dla 
uczelni pañstwowej jest to kwota nie do wyobra¿enia.
To drogo.

Zreszt¹ same targi to wyrzucanie pieniêdzy w b³oto, jeśli nie zostawi siê 
tam tony materia³ów i nie ma siê dobrego serwisu www. Dlatego w³aśnie 
Fundacja Perspektywy proponuje ten efekt synergii: targi tak, ale tylko jeśli 
mamy dobre materia³y i świetny portal, który bêd¹ promowaæ.
Jak mia³aby przebiegaæ ta kooperacja w skali kraju, miêdzy uczel-

niami, które siê nie uzupe³niaj¹, a ze sob¹ konkuruj¹?

To bêdzie bardzo trudne zadanie. Jeśli akcja Fundacji Perspektywy siê 
powiedzie i do projektu przy³¹czy siê za³ó¿my 50 uczelni z ca³ej Polski, to 
przecie¿ razem pojad¹ na targi i razem znajd¹ siê w folderze itd. Kiedy jed-
nak przyjad¹ pierwsi studenci, zastanówmy siê, czy w pierwszej kolejności 
pojad¹ na przyk³ad do W³oc³awka czy Zielonej Góry? Myślê, ¿e raczej do 
Krakowa i Warszawy, potem mo¿e do Poznania i Wroc³awia, poniewa¿ si³a 
promocyjna tych miejsc jest znacznie wiêksza. Pojawia siê wiêc pytanie o 
sens takiej akcji i w jakim kierunku powinna siê rozwijaæ. Piêæ, sześæ du¿ych 
miast mo¿e w niej uczestniczyæ, ale co z reszt¹? Takie pytania mo¿na mno-
¿yæ w odniesieniu do ca³ej promocji zarówno nauki, jak i naszych uczelni 
za granic¹. Tylko odpowiedzi wci¹¿ brak.

Rozmawiała Kinga Podraza 

„Urzędniczenie 

w tradycyjnym stylu 

z ciastkami i kawą kończy 

się, a ludzie zaczynają się 

brać do galopu”


